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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

“ Καθαρισμός Παραλιών Δήμου Κέας ”
(CPV: 90680000-7)

H Δήμαρχος Κέας

Προκηρύσσει  ανοικτό  διαγωνισμό  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον

συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  τιμής  για  την  ΠΑΡΟΧΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :“Καθαρισμός Παραλιών Δήμου Κέας”, συνολικής προϋπολογισθείσης

αξίας  38.179,45    €   (συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ) με  ισχύ  από  την  ημερομηνία

υπογραφής της Σύμβασης και για ένα (1) έτος.

Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  ενδιαφερόμενους  ηλεκτρονικά,  μέσω  της

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι  την  30η Μαρτίου

2020 και ώρα 14:30.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για

διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των εργασιών της υπηρεσίας.

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή 
των προσφερόμενων υπηρεσιών, βάσει των κατωτέρω τιμών αναφοράς:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ (€)

1 Δαπάνες μισθοδοσίας-
Ανώτατο ημερομίσθιο

(2)
ε ρ γ α τ ο τ ε χ ν ι τ ώ ν

π λ ή ρ ο υ ς
α π α σ χ ό λ η σ η ς

186 59,33 11.034,82

2 Δαπάνες μισθοδοσίας-
Ανώτατο ημερομίσθιο
(1) ε ρ γ α τ ο τ ε χ ν ί τ η

61 21,32 1.300,43





μ ε ι ω μ έ ν η ς
α π α σ χ ό λ η σ η ς

3 έκτακτες  καθαριότητες
σύμφωνα  με  υπόδειξη
του  υπεύθυνου
Αντιδημάρχου. 

5 59,33 296,65

4 χρήση  μηχανήματος
καθαρισμού ακτών

60 200,00 12.000,00

5 Προεκτιμούμενο ποσο-
στό διοικητικού

κόστους παροχής των
υπηρεσιών του ανα-
δόχου, των αναλώσι-

μων, του εργολαβικού
τους κέρδους και των

νόμιμων υπέρ Δημοσί-
ου και τρίτων κρατήσε-
ων, σύμφωνα με τον Ν.
4144/2013, άρθρο 22

(25%)

6.157,98

ΣΥΝΟΛΟ 30.789,88

ΦΠΑ 24%  7.389,57

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 38.179,45

Προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στο σύνολο της
Υπηρεσίας

(τιμή χωρίς ΦΠΑ):

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί,  ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, και μέσω

της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, την 3η Απριλίου 2020

και ώρα 10:30π.μ.. 

Κάθε προσφορά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ για ποσό, σε ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί

της Προϋπολογισθείσας Δαπάνης της υπηρεσίας, χωρίς Φ.Π.Α.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Το  αποτέλεσμα  του  διαγωνισμού  θα  εγκριθεί  από  την  Οικονομική  Επιτροπή  του

Δήμου Κέας.





Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της

υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου,  για ποσό που

αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της

σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή,

εκτελούνται  με  τη χρήση της  πλατφόρμας  του Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών

Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ),  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης

www.promitheus.gov.gr  του  ως  άνω  συστήματος.  Αιτήματα  παροχής  πληροφοριών

υποβάλλονται από πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς-χρήστες του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω

της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr.

Τα  τεύχη  του  διαγωνισμού  θα  βρίσκονται  αναρτημένα  στη  διαδικτυακή  πύλη

www.promitheus.gov.gr.  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), ενώ το πλήρες τεύχος της διακήρυξης, διατίθεται ακόμα

σε  ηλεκτρονική  μορφή,  από  την  ιστοσελίδα  του  Δήμου  Κέας,  στον  δικτυακό

τόπο  :http://www.dimoskeas.gr,  όπου  παρέχεται  ελεύθερη,  άμεση  και  πλήρης

πρόσβαση σε κάθε ενδιαφερόμενο.

         Κέα,  13/03/2020

          Η Δήμαρχος Κέας

               Ειρήνη Βελισσαροπούλου

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.dimoskeas.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/



